Wąbrzeźno, dnia 12 marca 2019 r.

Komunikat Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie
w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w
Wąbrzeźnie ul. Wolności 11 uprzejmie informuje o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych przetwarzanych przez gimnazjum w związku z procesem edukacyjnym uczniów
oraz procesem kadrowym pracowników w roku szkolnym 2014/2015.
Naruszenie ochrony danych osobowych polegało na udostępnieniu na stronie internetowej
docer.pl. przez nieznaną osobę danych osobowych pracowników i uczniów/absolwentów
gimnazjum;
- danych osobowych uczniów, takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
adres zamieszkania, numer PESEL,
- numeru telefonu rodziców,
- danych osobowych pracowników, takich jak: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, dane
dotyczące zarobków w 2015 r.
Upowszechnienie tych danych może rodzić następujące skutki:
1. uzyskanie przez osoby trzecie na Państwa tożsamość kredytów w instytucjach
pozabankowych. W takich instytucjach istnieje możliwość uzyskania pożyczki lub
kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności
okazywania dokumentu tożsamości,
2. uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osoby, której
tożsamości została skradziona, ponieważ często dostęp do systemu rejestracji pacjenta
może odbywać się telefonicznie w wyniku potwierdzenia tożsamości za pomocą
numeru PESEL,
3. uzyskanie dostępu do praw obywatelskich osoby, której tożsamość została skradziona,
np. do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego,
4. wykorzystanie danych osobowych dzieci do wyłudzenia środków finansowych od
najbliższej rodziny tzw. ”metodą na wnuczka”.
Niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia, Administrator Danych Osobowych podjął
następujące środki w celu zminimalizowania ewentualnych skutków:

1. zawiadomił organy ścigania, które podjęły czynności dochodzeniowe,
2. wystąpił do właściciela strony www.docer.pl z zawiadomieniem o naruszeniu danych
osobowych, w wyniku którego dane tam opublikowane zostały usunięte,
3. zastosował procedurę naruszenia danych osobowych i powiadomił Urząd Ochrony
Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych,
4. zastosował szereg środków techniczno-organizacyjnych w celu zapobiegania tego
typu sytuacjom w przyszłości.
W celu zaradzenia ewentualnym negatywnym skutkom naruszenia można podjąć
następujące kroki:
1. sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) czy nikt nie wyłudził na Państwa
dane kredytu, pożyczki; w tym celu powinniście Państwo skorzystać z raportu BIK,
2. zastrzec swoje dane osobowe w BIK,
3. wykupić usługę ALERT BIK- czyli powiadamianie sms o próbie zaciągnięcia
zobowiązania,
4. powiadomić rodzimą placówkę lekarską o możliwości wyłudzania świadczeń
zdrowotnych oraz ewentualnych informacji na temat Państwa zdrowia,
5. przestrzec najbliższą rodzinę o możliwości wyłudzenia na tzw. ”metodę na wnuczka”.
Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności
przekazywaniu wszelkich danych za pośrednictwem internetu i telefonu.

przy

Administrator Danych Osobowych zapewnia, że podjął niezbędne działania, aby podobna
sytuacja nie miała już miejsca.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości możecie się Państwo skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych – Tomaszem Sulińskim pod następującym adresem e-mail:
iod-gim1@wp.pl lub bezpośrednio w siedzibie gimnazjum.

Z poważaniem,
Administrator Danych Osobowych
Ewa Sajkowska

